Q&A Notes from Protecting Rights of Vulnerable Communities RFA Bidders’ Conference on 15 October
2020
A total of 63 participants from 36 CSOs attended the Bidders Conference and 21 CSOs raised questions
in the Q&A session.
၂၀၂၀

ေအာက်တဘာလ
ိ

(၁၅)

ရက်တင
ွ ်

ကျင်းပခဲ့ေသာ

ထိခိက်နစ်နာလွယေ
် သာ

လအဖွ
့ ဲအစည်း၏

အခွငအ
့် ေရးကိ ကာကွယြ် ခင်း RFA င ့် ပတ်သတ်သည့ ် ေလျာက်ထားသ◌များ၏ ညီလာခံ တွင ် ြပ လပ်ခဲ့ေသာ
အေမးအေြဖမတ်စများ

Questions and Answers (Updated October 26, 2020)
1) What do the amounts of US$100,000 and US$1 million stand for in this RFA?
The estimated maximum award amount for each selected applicant is US$100,000 and the total
estimated amount of funding available under this RFA is US$1 million. An organization can propose
up to US$100,000 in the budget as it is the celling amount for each proposal. Approximately 10
organizations will receive a subaward under this RFA. However, ACE reserves the right to adjust the
RFA and subaward ceilings or issue no subawards at all.

၁၊ဤRFA တွင်ေဖြပထားေသာ $ 100,000 ှင့် $ 1,000,000
ပမာဏများသည်မည်သည်ကိုကိုယ်စားြပသနည်း။
ေရွးချယ်ခံရေသာေလျာက်ထားသူတဦးရရှိမည့်အများဆံုးခန်မှန်းေထာက်ပရ
ံ့ န်ပံုေငွပမာဏမှာ
အေမရိကန်ေဒလာ ၁၀၀,၀၀၀ ြဖစ်ပီး ဤ RFA ၏ စုစုေပါင်းရရှိိုင်မည့်ေထာက်ပံ့ရန်ပံုေငွပမာဏမှာ
အေမရိကန်ေဒလာ ၁,၀၀၀,၀၀၀ ြဖစ်သည်။အဖွဲအစည်း ၁၀ ခန်သည် ဤ RFA မှ
ေထာက်ပံ့ရန်ပံုေငွရရှိိုင်မည်ြဖစ်သည်။သိုေသာ်လည်းေအစီအီးအေနြဖင့်ဤ RFA
တခုလံုးအားြဖစ်ေစ၊ေလျာက်ထားသူတဦးချင်းရရှိမည့် အြမင့်ဆံုးေထာက်ပံ့ရန်ပံုေငွပမာဏ့
ကိုြဖစ်ေစ၊ြပင်ဆင်ိုင်ခွင့်ရှိသလိုဂရန်တခုမှထုက်မေပးရန်လည်းဆံုးြဖတ်ိုင်သည်။

2) Can an organization apply for funding under this RFA to continue existing activities under another
project that is currently being implemented in Kyainseikgyi and Hlaingbwe Townships? Would the
organization be eligible to receive a grant for such activities?
Organizations are welcome to apply as long as the proposed activities are aligned with this RFA and
will take place within Kayah State, Kayin State, Mon State, southern Shan State, northern Tanintharyi
Region, or eastern Bago Region, are not funded by another donor, and meet USAID rules and
regulations, then they are eligible for submission for consideration. The eligibility of each application
will be determined based on the criteria stated in the RFA.
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၂) ဤRFA ၏ေထာက်ပံ့ရန်ပံေငွ ကိလက် ိ

ကာအင်းဆိပ်ကီးှင့်လိင်းဘွဲမိနယ်များတွငေ
် ဆာင်ရွက်ဆြဲ ဖစ်ေသာ

ပေရာဂျက်တခ၏လပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်များဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ရန်ေလျာက်ထားိုင်ပါသလား။အဖွဲအစ
ည်းတခုသည်အထက်ေဖြပပါလုပ်ငန်းများအတွက်ဂရန်ရရှိရန်အရည်အချင်းြပည့်မီပါသလား။
အဆိြပ ေသာစီမံကိနး် လပ်ငန်းရပ်များသည်ြမန်မာ င်
ိ ငအ
ံ ေ ေတာင်ပိင်းေဒသအတွငး် ိကယားြပည်န
ယ်၊ကရင်ြပည်နယ်၊မွနြ် ပည်နယ်၊ မ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိင်း၊တနသာရီတိင်းေဒသ ကီးေြမာက်ပိင်း၊ပဲခးအ
ေ ပိင်းေဒသများအတွငး် ပါဝင်ေန ပီး
့် ိ
အြခားအလ င်တဦးဦးကေထာက်ပံ့ေနြခင်းမ ိပဲ၊ယအက်(စ)ေအအိင်ဒ၏
ီ စည်းမျ းစည်းကမ်းများ ငက

က်ညပ
ီ ါကအဖွဲအစည်းများအေနြဖငဝ
့် င်ေရာက်ေလ ာက်ထားရန်အရည်အချင်းြပည့မ
် ီ၍ေလ ာက်ထားရန်
ကိ ဆိပါသည်။ေလ ာက်လာတခြခင်းစီ၏အရည်အချင်းြပည့မ
် ီမကိဤRFA

တွငေ
် ဖ ြပထားေသာစံချိနစ
် ံ

န်းများအရဆံးြဖတ်ေပးသွားမည်။

3) We are a civil society organization that is not yet registered. Are there any restrictions for
unregistered organizations?
Registration is not required for organizing applying for this RFA. Regardless of registration status,
eligible organizations can submit an application. Those with official registration need to include a copy
of their registration and registration number in the application.
၃)က ပ်
် တသည်
ိ့
မတ်ပံတင်မထားေသာအရပ်ဖက်လမအဖွဲအစည်းတခြဖစ်သည်။မတ်ပံတင်မထားေသာအဖွဲအ
စည်းများအေနြဖငဤ
့် RFAတွငဝ
် င်ေရာက်ေလျာက်ထားရန်ကနသ
် ့ က်ချက်တစံတရာ ိပါသလား၊
အဖွဲအစည်းများအေနြဖငဤ
့် RFAတွငဝ
် င်ေရာက်ေလျာက်ထားရန်မတ်ပံတင်မလိအပ်ပါ။

အရည်အချင်းြပည့မ
် ီေသာအဖွဲအစည်းများအေနြဖငမ
့် တ်ပံတင်ထားသည်ြဖစ်ေစ၊မတင်ထားသည်ြဖစ်ေစဤRFA

တွငဝ
် င်ေရာက်ေလျာက်ထား င်
ိ ပါသည်။တရားဝင်မတ်ပံတင်ထားေသာအဖွဲအစည်းများအေနြဖငေ
့် လျာက်ထား
် င
ွ း် ေပးရပါမည်။
ပါကေလ ာက်လာတွငမ
် တ်ပံတင်အမတ်အားေဖ ြပ၍မတ်ပံတင်မိတ အားထည့သ

4) What is the Myanmar Zawgyi font size required by the application in the RFA?
As stated in the RFA, Zawgyi size 12 font should be used in applications.
၄)ဤ RFA ေလျာက်ထားရာတွငြ် မန်မာေဇာ်ဂျီစာလံးမည့သ
် ည့အ
် ရွ ယ်အစား ကိအသံးြပ ရမည်နည်း။
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RFA
တွငေ
် ဖ ြပထားသည့အ
် တိင်းေလျာက်လာတွငအ
် သံးြပ ရမည်ြ့ မန်မာစာလံးမည့်သည့်အရွ ယ်အစားမာ
ေဇာ်ဂျီဖွန ် ့၁၂ ဆိက် ြဖစ်ပါသည်။

5) Can applicants propose to implement virtual activities using online systems?
Organizations are encouraged to propose innovative activities to support vulnerable communities,
including online and virtual options where relevant. Applicants should articulate how their approach
will encourage participation in activities by key stakeholders.

၅)
ေလာက်ထားသူများအေနြဖင့်အွန်လိုင်းစနစ်များအသံုးြပ၍ကွန်ြပတာကွနယ
် က်အေြခြပဘာကျရယ်လုပ်ငန်း
ေဆာင်ရွက်မများအားေဆာင်ရွက်ရန်အဆိုြပိုင်ပါသလား။
အဖွဲအစည်းများအေနြဖင့်ထိခိုက်နစ်နာလွယ်ေသာလူမအဖွဲအစည်းများအားကူညီေထာက်ပံ့ရန်အွန်လိုင်းစနစ်
များ၊ကွန်ြပတာကွန်ယက်အေြခြပဘာကျရယ်နည်းလမ်းများအပါအဝင်ြဖစ်ေသာဆန်းသစ်တီထွင်သည့်နည်း
လမ်းများအားသင့်ေလျာ်သလိုအသံုးြပရန်အားေပးတိုက်တွန်းသည်။ေလာက်ထားသူများအေနြဖင့်၎င်းတို၏လု
ပ်ေဆာင်မဒီဇိုင်းသည်အဓိကသက်ဆိုင်သူများလုပ်ေဆာင်ချက်များတွင်ပါဝင်လာေစရန်မည်သိုအားေပးေကာ
င်းရှင်းလင်းစွာေဖြပသင့်သည်။

6) Can joint proposals be submitted? For example, can an INGO apply together with NGOs as a
consortium?
ACE does not recommend the submission of joint proposals; funding will be provided directly to
selected individual applicant organizations. Applicants may propose to hire another organization to
conduct a service on a contract basis if relevant.
၆)
ပူးတွဲအဆိုြပလာများေလာက်ထားိူင်ပါသလား။အစိုးရမဟုက်ေသာအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းတခုခသည်
အစိုးရမဟုက်ေသာအဖွဲအစည်းတခုခုှင့်ပူးတွဲ၍လုပ်ငန်းစုကွန်ေဆာ်တီယအ
ံ ေနြဖင့်ေလာက်ထားိူင်ပါသလား။
ေအစီအီးအေနြဖင့်ပူးတွဲအဆိုြပလာများတင်သွင်းရန်အြကံမြပပါ၊ဘာေငွများအားေရွးချယ်ခံရေသာေလာက်
ထားသူတဦးချင်းဆီသိုတိုက်ိုက်ေပးအပ်သွားမည်။ေလာက်ထားသူများအေနြဖင့်ဝန်ေဆာင်မတခုခုအတွက်အြခား
အဖွဲအစည်းတခုအားစာချပ်ချပ်ဆို၍ငှားရမ်းသံုးစွဲရန်အဆိုြပိုင်သည်။
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7) What is the SARRA?
SARRA stands for the Subaward Risk and Responsibility Assessment, and it is Pact’s approach to
conducting due diligence on applicants. As part of the RFA technical application, applicants must
attach a completed SARRA cover page, which is included as an attachment in the application
package.
SARRA သည်
လက်ခွဲရန်ပံေငွရ ိသများ၏အ ရာယ် ငတ
့် ာဝန်ဝတရားများအကဲြဖတ်ချက်ြဖစ် ပီးပက်၏ေလ ာက်ထား
သများအေပ အထးဂ ြပ စစ်ေဆးေဆာင်ရွက်ေသာပံစံတခြဖစ်သည်။ ေလ ာက်ထားသများသည်RFA
် ါ ိသည့် SARRA
နည်းပညာရပ်ဆင်
ိ ရာေလ ာက်လာ၏တစိက်တေဒ အြဖစ်ေလ ာက်လာပံစံတွငပ
မျက် ာဖံးစာမျက် ာအားြပည့စ
် ံစွာြဖည့် ပီးပးတွဲေလ ာက်ထားရမည်။

8) Pekon Township is specifically mentioned in the RFA. Can applicants only apply for Pekon
Township or can other remote areas in southern Shan be included? In the RFA, Thanbyuzayat
Township in Mon State is specifically mentioned. Can organizations implement in the other 10
townships in Mon State?
As mentioned in the RFA, any townships in southern Shan State can be considered. Pekon Township
can be included but is not mandatory. Applicants can propose activities in any part of Mon State.
၈) ဖယ်ခံ မိ နယ်အား RFA
တွငအ
် ထးြပ ေဖ ြပထားသည်။ေလ ာက်ထားသများအေနြဖငဖ
့် ယ်ခံတ မိ ထဲသာေလ ာက်ထား င်
ိ ပါသလား(သိ)့

ေတာင်ပိင်း မ်းြပည်နယ်မအြခားေဝးလန်ေခါင်ြဖားေဒသများအားလည်းထည့သ
် င
ွ း် ေလ ာက်ထား င်
ိ ပါသလား။R
FAတွငမ
် ွနြ် ပည်နယ်သြံ ဖ ဇရပ်အားအထးြပ ေဖ ြပထားသည်၊အဖွဲအစည်းများအေနြဖငမ
့် ွနြ် ပည်နယ် ိကျန် ိ

ေသာ ၁၀ မိ နယ်တွငလ
် ပ်ေဆာင် င်
ိ ပါသလား။

RFAတွငေ
် ဖ ြပထားသကဲသ
့ ေတာင်
ိ့
ပိင်း မ်းြပည်နယ်မမည်သည့် မိ နယ်မဆိအားထည်.သွငး် စ းစား င်
ိ ပါသည်။

ဖယ်ခံ မိ နယ်အားပါဝင် င်
ိ ေသာ်လည်းမြဖစ်မေနထည့သ
် ွငး် ရန်မလိအပ်ပါ။ေလ ာက်ထားသများအေနြဖငမ
့် ွနြ် ပည်
် ဆိလပ်ငန်းေဆာင်ရွတ်ရန်အဆိြပ င်
ိ သည်။
နယ်၏မည်သည့အ
် စိတ်အပိင်းတွငမ

9) Our organization’s head office is in the UK, and we have recently also registered in the US to
expand our financial partnerships there. With this in mind, and given the requirement that
applicants should not be established in the US, would we still be eligible to apply?
This RFA will consider applications from entities not based in the US with a preference for local
organizations.
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၉)က ပ်
် တအဖွ
ိ ့ ဲအစည်း၏ ံးချ ပ်မာယေကတွင ် ိ ပီးမ ကာေသးမီကဘ

ာေရးဆိင်ရာမိက်ဖတ်များတိးချဲရန်ယ

အက်(စ)၌လည်းမတ်ပံတင်ခပ
ဲ့ ါသည်။သိြဖစ်
် တအေန
ိ့
့ ရာယအက်(စ)အေြခစိက်မဟတ်ရဟလည်းဆိထား၍က ပ်
ြဖငေ
့် လ ာက်ထား င်
ိ ပါသလား။
ဤRFA သည်ယအက်(စ)အေြခစိက်မဟတ်ေသာအဖွဲအစည်းများအားစ းစားေပးမည်ြဖစ် ပီး
ေဒသခံအဖွဲအစည်းများအားဦးစားေပးသွားမည်။

10) If an organization has been selected for an award under another ACE funding mechanism, can it
apply for this RFA?
Eligible organizations that wish to submit an application under this RFA may do so even if they are
currently an existing ACE partner under another funding opportunity.
၁၀)အဖွဲအစည်းတခသည်ေအစီအးီ ေထာက်ပံ့ရန်ပံေငွယ ရားေအာက်တွငဂ
် ရနတ
် ့ ခရ ိ ပီးြဖစ်ပါက၎င်းတိအေန
့
ြဖငဤ
့် RFA အတွက်ထပ်မံေလ ာက်ထား င်
ိ ပါသလား။

အရည်အချင်းြပညမီေသာအဖွဲအစည်းများအေနြဖငလ
့် က်တေလာတွငေ
် အစီအးီ ၏အြခားရန်ပံေငွအခွငအ
့် လမ်း

တခခတွငလ
် က် ိမိတ်ဖက်အဖွဲအစည်းအြဖစ်ေဆာင်ရွက်ေနေစကာမဤ RFA
ွ း် လိပါကထပ်မံေလ ာက်ထား င်
ိ ပါသည်။
တွငေ
် လ ာက်လာတင်သင

11) Can proposals be submitted for the same target areas and implement in the same communities?
Proposals with more than one geographic area within southeastern Myanmar will be considered.
For ACE, southeastern Myanmar consists of Kayah State, Kayin State, Mon State, southern Shan
State, northern Tanintharyi Region, and eastern Bago Region.
၁၁)တညီေသာရည်

န်းေဒသများ ငတ
့် ညီေသာလမအသိင်းအဝိင်းများအတွငအ
် ေကာင်အထည်ေဖ မည့အ
် ဆိ

ြပ လာများတင်သင
ွ း် င်
ိ ပါသလား။

ြမန်မာ င်
ိ ငအ
ံ ေ ေတာင်ပိင်း ိတခထက်ပိေသာပထဝီဝင်ေဒသများပါဝင်ေသာအဆိြပ လာများအားထည့သ
် င
ွ း် စ
းစားေပးမည်။ ေအစီအးီ ၏
ြမန်မာ င်
ိ ငအ
ံ ေ ေတာင်ပိင်းေဒသတွငက
် ယားြပည်နယ်၊ကရင်ြပည်နယ်၊မွနြ် ပည်နယ်၊ မ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိင်း၊
တနသာရီတိင်းေဒသ ကီးေြမာက်ပိင်း၊ပဲခးအေ ပိင်းေဒသများအတွငး် ပါဝင်သည်။
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12) After the first 12 months of funding, can organizations expect additional funding for project
activities to ensure longer term impact? Can the implementation timeline be flexible if a conflict
happens due to political unrest?
Applicants should develop a feasible and realistic proposal that would achieve its programmatic
objectives in a 12 month period. ACE is not in a position to commit to additional funding at this time.
၁၂)ရန်ပံေငွရ ိ ပီး၁၂လ ကာ ပီးေနာက်အဖွဲအစည်းများအေနြဖငပ
့် ေရာဂျက်လပ်ငန်းများ၏ေရ ည်သက်ေရာက်မ

ေသချာေစရန်ေနာက်ထပ်ရန်ပံေငွများထပ်မံေမ ာ်လင ့် င်
ိ ပါသလား။ င်
ိ ငေ
ံ ရးမ ငိမ်သက်မေ ကာငပ
့် ဍိပကများြဖစ်

ပွားလာပါကစီမံကိနး် အေကာင်အထည်ေဖ ကာလအားအေလျာအ
ိ ပါသလား။
့ တင်းြပ ေပး င်

ေလျာက်ထားသများအေနြဖင(့် ၁၂)လတာကာလအတွငး် စီမံကိနး် ရည်မန်းချက်များကိ်လ
့ က်ေတွကျကျအေကာင်

အထည်ေဖ ေအာင်ြမင် င်
ိ မည့ြ် ဖစ် င်
ိ ေချ ိေသာအဆိြပ လာမျိ းကိြပ စသငသ
့် ည်။ေလာေလာဆယ်အားြဖငေ
့် အ

ိ ပါ။
စီအးီ သည်ေနာက်ထပ်ရန်ပံေငွတရပ်အားကတိကဝက်မြပ င်

13) As a Loikaw‐based organization, we are considering focusing on activities for returnees that want
to return from the Thai‐Burma border back to their home in Kayah State. Is the geographic area
eligible?
Activities along the Thai‐Burma border to support communities in Kayah State would be eligible
based on the geographic requirements listed in the RFA.
၁၃)လွိ င်ေကာ်အေြခစိက်အဖွဲအစည်းတခအေနြဖငက
့်
ပ်
် တိသည်
ထင်
ိ းြမန်မာနယ်စပ်မ၎င်းတိ၏ေနရပ်
ဇာ
့
့

တိြဖစ်ေသာကယားြပည်နယ်သြပန်
ိ ့ လာလိေသာေနရပ်ြပန်သများအေရးကိအာ ံစိက်လပ်ေဆာင်ေနပါသည်။
ပထဝီဝင်နယ်ေြမအရအကျံ းဝင်ပါသလား။

ထိင်းြမန်မာနယ်စပ်တေလျာက်တွငက
် ယားြပည်နယ်အတွငး် ိလမအသိင်းအဝိင်းများအတွက်ေဆာင်ရွက်ေန
ိ ပါသည်။
ေသာလပ်ေဆာင်ချက်များသည်RFAတွငစ
် ာရင်းဝင်ေသာပထဝီဝင်ေဒသေပ အေြခခံ၍အကျံ းဝင် င်
14) We are a UK‐based organization working on human rights documentation and advocacy. We are
supporting advocacy efforts for the Salon ethnic group in the Andaman Islands. We focus on
ethnic and citizenship issues in different geographical locations. Would this be an eligible activity
for this RFA?
ACE’s geographic focus includes northern Tanintharyi Region. If this aligns with your organization’s
activities, please feel to apply.
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၁၄).

က ပ်
် ေနာ်တိ ့

သည်

လအခွ
့် ေရးမတ်တမ်းတင်ြခင်း ငေ
့် ထာက်ခံအားေပးြခင်းများလပ်ေဆာင်ေနေသာယေကအေြခစိက်
့ ငအ
အဖွဲတခ

ြဖစ်ပါသည်။အန်ဒမန်က န်းစ ိဆလံတိင်းရင်းသားလမျိ းစများအတွက်လအခွ
့် ေရးေထာက်ခံအား
့ ငအ

် တိအေနြဖင
တ
့် ိင်းရင်းသားလမျိ းစေရး င ့် င်
ိ ငသ
ံ ားြဖစ်ြခ
ေပးမများကိပံ့ပိးလပ်ေဆာင်ေနပါသည်။က ပ်
့

င်းဆိင်ရာအေရးကိစများကိမတကွဲြပားေသာပထဝီဝင်ေဒသများတွငစ
် းစိက်လပ်ေဆာင်ေနပါသည်။အ
် ီ င်
ိ ပါသလား။
ထက်ပါလပ်ေဆာင်ချက်များသည်ဤ RFA အတွက်အရည်အချင်းြပည့မ

ေအစီအးီ ၏စးစိက်လပ်ကိင်ေသာပထဝီဝင်နယ်ေြမေဒသများတွငေ
် ြမာက်ပိင်းတနသာရီတိင်းေဒသ ကီး
ပါဝင်သည်။အကယ်၍၎င်းသည်သငအ
့် ဖွဲအစည်း၏လပ်ေဆာင်မများ ငေ
့် လျာ်ညီမ ိပါကေလ ာက်ထား ိ

င်ပါသည်။

15) What is the lowest amount of funds awarded and do we have to submit the RFA in English?
There is no minimum amount of budget for RFA applicants. Proposals can be submitted in Myanmar
language, as stated in the RFA. Successful applicants will work with the ACE team to develop award
documents in English.
၁၅)အနိမ့်ဆးချီ
ံ းြမငေ
့် သာေထာက်ပံ့ရန်ပံေငွပမာဏသည်မည်မ နည်း၊RFAေလ ာက်ထားရာတွငအ
် ဂလိပ်စာ

ြဖငေ
့် လ ာက်လာတင်သင
ွ း် ရမည်လား။

RFA ေ◌လ ာက်ထားရာတွငအ
် နိမ့်ဆးဘက်
ံ
ဂျက်သတ်မတ်ချက်မ ိပါ၊ RFA
တွငေ
် ဖ ြပထားသကဲသ
့ အဆိ
ိ့
ြပ လာများကိြမန်မာဘာသာြဖငလ
့် ည်းေလ ာက်ထား င်
ိ ပါသည်။ေရွ းချယ်
ခံရေသာေလ ာက်ထားသများသည်ေအစီအးီ အဖွဲ ငပ
့် းတွဲလပ်ကိင်၍အဂလိပ်ဘာသာြဖငဂ
့် ရနစ
် ့ ာရွ က်စာ
တမ်းများြပ စသွားမည်။
16) We are working in EAO‐ and mixed‐controlled areas. Can EAO members participate in any
activities that will be implemented by the project? What are USAID restrictions for working with
EAOs e.g. per diem, travel allowance and engagement with other stakeholders?
Subject to donor approval, activities can be conducted with any authorities in southeastern Myanmar,
including EAO representatives. Applicants should clearly explain how they will work with authorities
in their technical and cost applications. USAID approval is required for some costs and will be
discussed with shortlisted applicants. Perdiem or any type of direct payment to authorities is not
allowable under this RFA. However, the arrangement and facilitation of meals, refreshments and
accommodation are acceptable provided that they are justified by the activity and approved by USAID.
၁၆)က ပ်
် တိသည်
တိင်းရင်းသားလက်နက်ကိင်အဖွဲများထိမ်းချ ပ်ဧရိယာ ငေ
့် ရာေထွးထိမ်းချ ပ်ဧရိပယာ
့
များတွငလ
် ပ်ကိင်ေနပါသည်။ပေရာဂျက်မ အေကာင်အထည်ေဖ ေနေသာစီမံကိနး် လပ်ငန်းများတွင ်
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တိင်းရင်းသားလက်နက်ကိင်အဖွဲ မအဖွဲဝင်များပါဝင် င်
ိ ပါသလား။ယအက်(စ)ေအအိင်ဒ၏
ီ တိင်းရင်းသား
လက်နက်ကိင်အဖွဲများ ငလ
့် ပ်ကိင်ြခင်း ငပ
့် က်သတ်၍ပါဒီယမ်၊ခရီးစရိတ်၊အြခားသက်တိင်သများ ငထ
့် ိ
ေတွ မများအေပ ကနသ
် ့ တ်ချက်များကိသိလိပါသည်။
အလ င်၏ခွငြ့် ပ ချက်ေပ မတည်၍ြမန်မာ င်
ိ ငအ
ံ ေ ေတာင်ပိင်းေဒသ ိတိင်းရင်းသားလက်နတ်ကိင်အ
ဖွဲများ၏ကိယ်စားလယ်များအပါအဝင်မည်သည့အ
် ာဏာပိင်အဖွဲအစည်း ငမ
့် ဆိလပ်ကိင်သာွ း င်
ိ သည်။
ေလ ာက်ထာသများသည်၎င်းတိ၏နည်
းပညာရပ်ဆင်
ိ ရာေလ ာက်လာ ငအ
့် သံးစရိတ်ဆင်
ိ ရာေလ ာက်
့
လာတွငအ
် ာဏာပိင်များ ငမ
့် ည်သပးတွ
ိ့
ဲလပ်ေဆာင်မည်ကိ င်းလင်းစွာေဖ ြပသငသ
့် ည်။အချိ ေသာအ
သံးစရိတ်များအတွက်ယအက်(စ)ေအအိင်ဒ၏
ီ ခွငြ့် ပ ချက်လိအပ် ပီးပမာဏေရွ းချယ်ခံရေသာေလ ာက်
ထားသများ ငေ
့် ဆွးေ းွ သွားမည်။ဤRFA
၏ေဘာင်အတွငး် တွငအ
် ာဏာပိင်များအားပါဒီယမ်(သိ)မည်
သည့်တိက် ိက်ေပးေြခမမျိ းကိမခွငမ
့် ြပ ပါ။
့
သိေသာ်
လည်းအစားအစာ၊သားေရစာ၊ေနရာထိင်ခင်းများအတွက်လပ်ငန်းလိအပ်ချက်အရစီစ ေဆာင်ရွ
့
က်ေပးြခင်းအားယအက်(စ)ေအအိင်ဒ၏
ီ ခွငြ့် ပ ချက်ြဖငလ
့် က်ခံေပး င်
ိ သည်။
17) Why has the ACE project stated specific areas in Southeastern Myanmar conflict area such as
Kyainseikgyi Township in Kayin State? Can applicants work in KNU‐controlled areas?
The ACE project areas in southeastern Myanmar consist of Kayah State, Kayin State, Mon State,
southern Shan State, northern Tanintharyi Region, and eastern Bago Region. ACE can accept
applications that propose to work in any areas under the control of any authorities in these regions.
၁၇)ေအစီအးီ ပေရာဂျက်

သည်ြမန်မာ င်
ိ ငအ
ံ ေ ေတာင်ပိင်း

ိပဍိပကြဖစ်ပွားရာေဒသြဖစ်ေသာကရင်ြပည်နယ် ကာအင်းဆိပ် ကီးစသည့န
် ယ်ေြမများအားစီမံချက်
ေဒသအြဖစ်အဘယ်ေ ကာငသ
့် တ်မတ်ရပါသနည်း။ေလ ာက်ထားသများအေနြဖငေ
့် ကအင်ယထိမ်းချ ပ်

နယ်ေြမများတွငလ
် ပ်ကိင် င်
ိ ပါသလား။

် ် မာ င်
ိ ငအ
ံ ေ ေတာင်ပိင်းေဒသ ိ
ေအစီအးီ ပေရာဂျက်ဧရိယာတွငြမန်
ကယားြပည်နယ်၊ကရင်ြပည်နယ်၊မွနြ် ပည်နယ်၊ မ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိင်း၊တနသာရီတိင်းေဒသ ကီးေြမာ
က်ပိင်း
် ည်သည့်
ငပ
့် ဲခးတိင်းေဒသ ကီးအေ ပိင်းတိပါဝင်
သည်။ေအစီအးီ အေနြဖငအ
့် ထက်ပါေဒသတခခတွငမ
့

အာဏာပိင်အဖွဲအစည်း၏ထိမ်းချ ပ်မေအာက်တွငမ
် ဆိစီမံချက်လပ်ေဆာင်ရန်အဆိြပ လာေသာေလ ာ
က်လာများ ကိလက်ခံေပး င်
ိ သည်။

18) What format should applicants use for presenting financial information? What is defined as direct
costs and indirect costs when calculating the budget?
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Applicants should use the cost application template to present their proposed budget. The cost
application is a required part of the submission process. Direct costs can be defined as any
expenditure that is incurred directly for activities such as direct staff salaries, fringe benefits, travel,
project activities, equipment, and venues used for project activities etc. As per USAID regulations,
any organization that has a NICRA (Negotiated Indirect Cost Rate Agreement) with USAID can apply
their NICRA rates to calculate indirect costs for this proposal. Otherwise, the indirect costs will be
calculated as per USAID 10% de minimis rate on their modified total direct costs. The cost
application includes formulae links, and applicable and eligible indirect costs will be reflected in it.
https://www.govinfo.gov/app/details/CFR‐2014‐title2‐vol1/CFR‐2014‐title2‐vol1‐sec200‐
414/summary
၁၈)ေလ ာက်ထားသများအေနြဖငဘ
့်

ာေရးဆိင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိတင်ြပရန်မည်သည့်

ပံစံကိအသံးြပ ရမည်နည်း။ဘက်ဂျက်တွက်ချက်ရာတွငတ
် ိက် ိက် ငသ
့် ယ
ွ ်ဝိက်အသံးစရိတ်များကိမည်
သိအဓိ
့ ပါယ်သတ်မတ်ပါသလည်း။

ြပ ဘက်ဂျက်အားတင်ြပရန်အသံးစရိတ်ေလ ာက်လာပံစံကိအ
ေလ ာက်ထားသများသည်၎င်းတိ၏အဆိ
့

သံးြပ သငသ
့် ည်။ပေရာဂျက်လပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ရန်တိက် ိက်ကန်ကျစရိတ်များြဖစ်ေသာတိက် ိက်
ဝန်ထမ်းလစာများ၊ခံစားခွငမ
့် ျား၊ခရီးစရိက်များ၊ပေရာဂျက်လပ်ငန်းများ၊ပစည်းကရိယာများ၊ပေရာဂျက်

လပ်ငန်းအတွက်ခန်းမငားရမ်းခများအားတိက် ိက်ကန်ကျစရိတ်များအြဖစ်အဓိပါယ်ဖွငဆ
့် ိ င်
ိ သည်။ယ
အက်(စ)ေအအိင်ဒ၏
ီ စည်းမျ းများအရ ယအက်(စ)ေအအိင်ဒ ီ င ့် NICRA

် ွယ်ဝိက်အသံးစရိတ်များတွ
သေဘာတညီချက် ိေသာမည်သည့အ
် ဖွဲအစည်းမဆိဤအဆိြပ လာတွငသ

က်ချက်ရန်၎င်းတိ၏NICRA
န်းသက်မတ်ချက်အားအသံးြပ င်
ိ သည်။သိမဟတ်
ပါက
့
့

ယအက်(စ)ေအအိင်ဒ ီ ၏ 2CFR 200.414 Indirect Cost ြပဌာန်းချက်အရ Modified Total Direct
Cost (MTDC) ၏ ၁၀%

အားသွယ်ဝိက်စရိတ်အြဖစ်တွက်ချက်ေပးမည်။ေအစီအးီ ၏အသံးစရိတ်ပံစံတွငေ
် ဖ ြမ လာများထည့်
သွငး် ထား၍အကျံ းဝင် ပီးရ ိ င်
ိ မည့သ
် ွယ်ဝိက်စရိတ်ပမာဏအားေဖ ြပေပးသွားမည်။
https://www.govinfo.gov/app/details/CFR2014title2vol1/CFR2014title2vol1sec200
414/summary
19) For direct costs and indirect costs, can ACE accept shared costs across project, for example for
personnel and their level of effort (LOE)?
For personnel and some other budget lines, ACE will accept shared costs as long as they are
appropriate for the proposed project’s needs. Indirect costs should be calculated based on an
organization’s NICRA (if they have one) or based on the USAID 10% De Minimis methodology.
၁၉) တိက် ိက် ငသ
့် ွယ်ဝိက်အသံးစရိတ်များအတွက်ေအစီအးီ အေနြဖင ့်
မ ေဝကန်ကျစရိတ်ကိ

လက်ခံပါသလား။ဥပမာအားြဖငဝ
့် န်ထမ်းများ င၎
့် င်းတိ၏အားထည့
လ
် ပ်ကိင်မအဆငမ
့် ျား။
့
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အဆိြပ ထားေသာပေရာဂျက်၏လိအပ်ချက်များ ငဆ
့် ေ
ီ လျာ်မ ိပါကေအစီအးီ အေနြဖငဝ
့် န်ထမ်းေရးရာ ငအ
့်

ြခားအချိ ေသာဘက်ဂျက်လိင်းများတွငမ
် ေဝကန်ကျစရိက်များကိလက်ခံပါသည်။
များတွက်ချက်ေသာအခါတွင ် အဖွဲအစည်း၏NICRA
အရတွက်ချက်သာွ းမည်။

သွယ်ဝိက်စရိတ်

ိပါက၎င်းကိအေြခခံ၍ (သိ)့ USAID 10% De Minimis

20) Can we forward the presentation to our CSOs network?
Please feel free to share this presentation to all of your relevant networks.
၂၀)ဤ ပရီဆန်ေတး င်းအားကျေနာ်တိ ့

အရပ်ဖက်လအဖွ
် က်သထပ်
ိ ့ ဆငေ
့် ပးပိ ့ င်
ိ ပါသလား။
့ ဲအစည်း၏ကွနယ

ဤပရီဆန်ေတး င်းအားသင်၏သက်ဆင်
ိ မ ိေသာကွနယ
် က်အားလံးသိစိ့ တ်အေ ာငအ
့် ယတ်မ ိပဲြဖန ် ့
ေဝ င်
ိ ပါသည်။

21) As the project period is 12 months, can we start the project when we wish?
When applicants submit proposals, a proposed timeframe for implementation must be included. The
exact start and end date will depend on the selection and negotiation processes. The estimated award
timeframe is February 2021.
၂၁)

ပေရာဂျက်

ကာလမာ၁၂လ ြဖစ်၍ မိမိ တိဆ
့

ိသည့သ
် ည့် အချိနမ
် ပေရာဂျက်အား

စတင်လပ်ေဆာင် င်
ိ ပါသလား။

ေလ ာက်ထားသများအဆိြပ လာတင်သွငး် ေသာအခါအဆိြပ အေကာင်အထည်ေဖ မည့က
် ာလပါဝင်ရမ
ည်။အမန်တကယ်စတင်ချိန ် င ့် ပီးဆံးချိနသ
် ည်ေရွ းချယ်ြခင်း ငည
့် ိ င
ိ း် ြခင်းလပ်ငန်းစ အေပ မတည်ေန

မည်။ခနမ
် ့ န်းထားေသာဂရနက
် ့ ာလမာေဖေဖ ဝါရီ ၂၀၂၁ ြဖစ်သည်။

22) If an organization wants to propose a similar set of activities in three States (Kayah, Kayin and
Mon), should the applicant submit one proposal or three?
Applicants should propose activities in a strategic way to demonstrate how all of the activities across
geographic areas fit together. The same design in different areas should be packaged together in
one proposal.
၂၂)အကယ်၍အဖွဲအစည်းတခသည်ြပည်နယ်(၃)ခတွင ်
(ကယား၊ကရင် ငမ
့် ွန)် ဆင်တေသာလပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်များအဆိြပ လိပါက၊ေလျာက်ထားသသည်အဆိြပ
လာ ၁ ခေလ ာက်ထားသငပ
့် ါသလား၊ ၃ ခေလ ာက်ထားသငပ
့် ါသလား။
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ေလ ာက်ထားသသည်ပထဝီဝင်ေဒသများတနံတလျားတွငေ
် ဆာင်ရွက်မည့်လပ်ေဆာင်ချက်များကိမည်သအံ
ိ ့ ဝင်ဂွ
င်ကျစွာေပါင်းစည်း၍ေဆာင်ရွတ်သာွ းမည်ကိသ ပ်ေဖ ၍မဟာဗျ ဟာေြမာက်စွာအဆိြပ တင်ြပသငသ
့် ည်။

23) We are a government‐organized non‐governmental organization working with youth. Our
organization is comprised of 40% government and 60% youth, and our Chairman is the State
minister for Social Affairs. Can this type of organization apply to this RFA?
Eligible non‐governmental organizations can submit an application; semi‐government organizations
are not deemed eligible under this RFA.
၂၃)က ပ်
် တိသည်
အစိးရမဖွဲစည်းထားေသာအစိးရမဟတ်သည့်လငယ်များ ငလ
့် ပ်ကိင်ေနေသာအဖွဲအစည်း
့
တခြဖစ်ပါသည်။က ပ်
် တိ၏အဖွ
ဲအစည်းသည်အစိးရမ၄၀ ရာခိင် န်း
့

လငယ်များမ၆၀ရာခိင် န်းပါဝင် ပီးဥကဌမာြပည်နယ်လမေရးရာဝန် ကီးြဖစ်သည်။ဤအဖွဲအစည်းအမျိ းအ

စားသည်ယခRFAတွငပ
် ါဝင်ေလ ာက်ထား င်
ိ င်ပါသလား။
အရည်အချင်းြပည့မ
် ီေသာအစိးရမဟတ်သည့အ
် ဖွဲအစည်းများေလ ာက်လာတင်သင
ွ း် င်
ိ ပါသည်။◌းတစိတ်
တပိင်းအစိးရအဖွဲအစည်းများသည်ဤRFA တွငအ
် ကျံ းဝင်သည်ဟမယဆပါ။
24) Do you have a plan for how many partners you will select in a state?
ACE will select the most qualified proposals based on the selection criteria; there is no pre‐
determined selection plan.
၂၄).

ြပည်နယ် တစ်ခုတွင် အဖွဲမည်မေပးမည်ဟု ကန်သတ်ထားေသာစီမံချက်တခုရှိပါသလား။

ေအစီအီးအေနြဖင့်ေရွးချယ်ေရးစံချိန်စံန်းအေပအေြခခံ၍အရည်အချင်းအြပည့်မီဆံုးအဆိုြပလာများကို
ေရွးချယ်သွားမည်၊ကိတင်ဆံုးြဖတ်ထားေသာေရွးချယ်ေရးစီမံချက်မရှိပါ။

25) In the RFA, there is a requirement for organizations to describe two pages of past experience. Can
you advise how to write the past experience section?
In this section, applicants should express how they have conducted similar activities or approaches
to those listed in their application to ACE. Feel free to emphasize your achievements and
experiences as appropriate.
၂၅) ဤ RFA
တွငယ
် ခင်အေတွအ ကံ ငပ
့် က်သက်၍စာ စ်မျက် ာပါ ိရမည်ဟေသာလိ◌အပ်ချက်ကိေဖ ြပထားသည်။
ယခင်အေတွအ ကံ ငပ
့် က်သက်၍မည်သေရးသားရမည်
ိ့
ကိအ ကံပြ◌◌ေပး င်
ိ ပါသလား။
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ဤကဏ◌္ဍတွငေ
် လ ာက်ထားသအေနြဖငေ
့် လ ာက်လာတွငထ
် ည့်သင
ွ း် ထားေသာလပ်ေဆာင်ချက်များ(

သိ)ချည်
းကပ်ပံများ ငအ
့် လားတြဖစ်ေသာလပ်ငန်းရပ်များအားမည်သေဆာင်
ိ့
ရွက်ခေ
ဲ့ ကာင်းေဖ ြပသင ့်
့

သည်။သငအ
့် ဖွဲအစည်း၏ေအာင်ြမင်မများ၊အေတွအ ကံ များကိစိတ်အေ ာက်အယက်မ ိပဲအထးြပ
ေဖ ြပသငသ
့် ည်။

26) The RFA states “5.3. Cost application Operating/administrative costs: rent, communications,
electricity, telephone, audit, and office supplies; Pact will not fund office start‐up costs or
proposal development costs." Does that mean ACE will not cover the costs of office supplies
including office rent during the project implementation period?
ACE will not cover any costs, including office supplies and rent, that are incurred prior to the start
date of the project. Any required and reasonable costs for implementation will be allowed during
the project period, subject to approval by USAID.
၂၆)ဤRFA၏စာပိဒ်၅.၃.အသံးစရိတ်ေလ ာက်လာ လပ်ငန်ေဆာင်ရွက်မ /
စီမံအပ်ချ ပ်မစရိတ်များ,ငားရမ်းခ၊ဆက်သွယ်ေရး၊လ ပ်စစ်၊တယ်လီဖန်း၊စာရင်းစစ် င ့် ံးသံးပစည်းများ၊ပက်အ
ေနြဖင ့် ံးလပ်ငန်းစတင်လည်ပက်ရန်ကန်ကျစရိက် ငအ
့် ဆိြပ လာြပ စြခင်းအတွက်ကန်ကျစရိက်များကိေထာက်
ပံ့ေပးသွားမည်မဟတ်ဟေဖ ြပထားြခင်းသည်စီမံကိနး် အေကာင်အထည်ေဖ ကာလအတွငး် ံးလပ်ငန်းသံးအတွ
က်လိအပ်ေသာအသံးအေဆာင်များ င ့် ံးငားရမ်းခများအားလည်းေပးမည်မဟတ်ပါဟဆိလိပါသလား။
ေအစီအးီ အေနြဖငစ
့် ီမံကိနး် ကာလစတင်သည့ရ
် က်မတိင်မီကပင် ကိ တင်၍ကန်ကျေသာအဆိြပ လာြပ စြခင်းစရိ
က် င ့် ံးလပ်ငန်းစတင်လည်ပက်ရန်ကန်ကျစရိက်များကိကျခံေပးမည်မဟတ်ပါ။
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